
11.8, יום ד׳ 
מסיבת סיום

מסיבת פרידה
חוג ספורט

חיים בחלל- סיפור ויצירה
הארנב והצב- תחרות ריצה 

מוזרה
תיאטרון סיפור- הענק וגנו

מגלים עולמות
סקרנות כדרך חיים

3.8, יום ג׳ 
משחקי תיאטרון

הדייג ודג הזהב- הצגה
משחקי אימפרוביזציה
יצירת שמש תיאטרון

פנטומימה- משחק ויצירה
אילו הייתי?- משחק קבוצתי

מתחם בועות סבון

4.8, יום ד׳ 
האולימפיאדה

מחפשים אלו ענפי ספורט 
מסתתרים

מכינים כדורי ג׳אגלינג
מה חסר לספורטאי?

סיפור ויצירה- העכבר החזק 
בעולם

27.7, יום ג׳ 
מסיבת יער
משעשעת
משחקים במפגש

שעת סיפור
מסיבת יער עם הדמויות
יוצרים בובות מדליקות

מופע סטנד אפ

22.7, יום ה׳
שני סנאים 
ואיצטרובל

הקרנת הסיפור על ידי מספר 
מקצועי על מסך

יוצרים את דמויות הסיפור
מתחפשים ומציגים

חוג ספורט

1.8, יום א׳ 
עולם הרגשות
משחקים במשחק זכרון

משחקי ויצירה- כעס
סיפור על רגשות
מציירים הבעות

חוג ספורט

28.7, יום ד׳ 
לשחק בשניים זה 

נחמד כפליים
משחקים במפגש

מופע קסמים
יוצרים בובות מדליקות

מכינים לימונדה קרה
לוקחים ערכים

ערכת משחק הפכים אישית

26.7, יום ב׳ 
יום ספורט 

היתולי
שעת סיפור ויצירה-

 תחרות צפרדעים
משחקים בחצר- ציור משותף

מכינים דמויות למשחק
מעבדת צבעים- סדנה

2.8, יום ב׳ 
משחקי חושים
הסיפור על גויאבו הקוף

מעבדה- הכנת נרות צבעוניים
משחקים בחוש השמיעה

מי מנגן?- דף פעילות
הצב הרקדן

ערכת יצירה- יער משאלות
פעילות בתנועה

10.8, יום ג׳ 
מדענים צעירים
משחקים בתעתועי ראיה

הכנת תעתוע אישי
הכנת סבונים- מעבדה

מיהו ארכמדס?
ניסויים במפגש

שעות סיפור- חלל מכושף.

8.8, יום א׳
שם מעבר לקשת
משחקים בקופסת הדמיון

דמיון מודרך בגן
מופע הלפרקון 

שהגיע מארץ רחוקה
מכינים דף מה אני מדמיין

מובייל פרפרים צבעוני

5.8, יום ה׳ 
יצאנו לרקוד

רקדנים בכל מיני צבעים
סיפור ופעילות- הילדה שלא 

ידעה לרקוד
קסמי הסוואה- חוג

מכינים רקדן בשווי משקל
מסיבת ריקודים

9.8, יום ב׳ 
צלילים קסומים

ילד הר געש- מעבדה
הזמיר וקיסר סין- סיפור

הכנת חליל פאן
יצירה בעקבות שיר- 

הלב הוא מחבוא
מתחם משחק פעיל

**כל גן יקבל לו״ז מדויק עבור ההפעלות. סדר ימי ושעות ההפעלות ישתנה בין הגנים. 
**התוכניה כוללת את הפעילות עד השעה 16:30.

29.7, יום ה׳ 
אגדות מספרות

סיפור שלגיה בתמונות
סיפור בת הטוחן

יוצרים סיפור משלנו
פעילות בחוברת

נסיך צפרדע- מופע

25.7, יום א׳ 
משחקי חשיבה

ומדע
יוצרים טנגרם

משחקי מדע- במפגש
שעת סיפור ויצירה

ערכת יצירה- קופסת חשיבה
סדנת אנימציה

קייטנת גני הילדים בנס ציונה, המחזור השני:


